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رُُكمْْ»  «َوَعلََّمهُْْاْلُقْرآنَْْتَ َعلَّمََْْمنَْْْخي ْ

 «شما کسانی هستند که قرآن را بیاموزند و بیاموزانند بهترین»



 آموزحضور محترم ولی قرآن
 

حفظ قرآنکرریم نرزد    یهتان را برای گذرانیدن دورسالم بر شما! سپاسگزاریم که فرزندان

ما فرستاده اید. لطفاً موارد ذیل را که باید فرزند شما در طول برگزاری این دوره رعایت کند، 

 حهه و امضا  بفرمایید:مال

و خارج از کالس رفترار و کررداری نیکرو و درخرور       س( فرزند شما باید در داخل کال0

 اهل قرآن داشته باشد.

نکند، مگر آن که نراگزیر گرردد، و در آن    )غیاب( باشد و هرگز غیبت( همواره حاضر 2

است، ترا مرا بتروانیم     شتهتان به چه علت غیبت داصورت روز بعد برای ما بنویسید که فرزندان

 آن را به نحو مقتضی پیگیری کنیم.

( همواره با ظاهری آراسته لباس متناسب با دوره و هماهنگ برا مروازین اسرالمی آمرد و     1

 شد کند.

( همه روزه این دفتر روزشمار را همراه داشته باشد تا ما و شما بتوانیم پیشرفت کرار وی  4

 را دنبال کنیم.

 های مربی قرآن را رعایت کند.یهها و توص( آموزه5

 دوره دنبال کند. یهقرآنکریم را مطابق برنام رهای( تمرین و حفظ آیات و سُو6
 

 با تشکر مجدد از توجه و عنایت شما

 مربی قرآن                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهدنامه

 ....ی............................................دورهر محتررم مربری قرآنکرریم،    حضو

آمرروز................................... بررا سررالم و تحیررت متقابررلّ مررن ولرری  دانرر 

آمروزان ززم اسرت، و مرا    شروط و مقرراتی را که رعایت آنها برای قرآن

یرت کنرد، مالحهره کرردیمّ از     باید تعهد کنیم که فرزنردمان آنهرا را رعا  

پروردگار متعال خواستارم که همگی ما را مشمول فضل و کررم خروی    

 گرداند.

 

 آموزولی قرآن –با تشکر فراوان 

........................................................... 



 مقدمه

والصَّالةْوالسَّالمْاألتمانْاألكمالن،ْعلىْْ،القلم.ْعلَّمْاإلنساَنْماَْلمْيعلمالحمدْهللْالذيْعلَّمْب
ْسيدناْمحمد،ْوعلىْآلهْوصحبهْأجمعين.

توانرد پاسروگوی نیراز نهادهرا و     دفتری که در دست دارید، یک روزشمار اسرت کره مری   

ته اسرت،  های تحفیظ قرآنکریم در سراسر جهان بوده باشد، و تا آنجرا کره امکران داشر    کانون

آموزان پیرایه نگارش یافته است، تا کارکردن با آن برای مربیان قرآن و اولیا  قرآنساده و بی

آموزان آسان باشد، زیرا مسئله مهم پیگیری تمرین و حفظ قرآنکریم درخور  آن و خود قرآن

 است که در چارچوب یک نهام تشکیالتی سه نفره سازمان یابد.

ای ملمروس و  هرای حفرظ قررآن، بره گونره     یدهای مکرر از کرالس نگارنده، در اثنای بازد

محسوس، دریافته است که یکی از بهترین وسائل کمک آموزشی در راستای کارآیی تمرین 

 هآموزان، همین دفتر روزشمار، و پیگری ثبت روزانو حفظ قرآنکریم و فعالیت مُثمرثمر قرآن

آموزان به ه روزه، کار تمدن و حفظ قرآنپیشرفت حفظ قرآن در آن است، تا در پرتو  آن هم

آموزان دنبال شودّ و برای تحقق این منهرور  طور هماهنگ زیرنهر مربیان قرآن و اولیا  قرآن

 دفتر روزشمار حاضر تهیه و تنهیم گردید.

محافرل و نهادهرا و    یهپرذیر تهیره شرده اسرت کره بررای همر       این دفتر به صورتی انعطرا  

یم در سراسر جهان اعم از کشورهای عربی و اروپایی و افریقایی با های تحفیظ قرآنکرکانون

 هایی که دارند به کار آید.ها و شیوههمه اختال  روش

در اینجا مراتب سپاس و قدردانی خود را از بررادر مهربرانم، اسرتاد ملهرم الرغبران کره در       

آمد، مرا یاری رسرانیده   پیرایه و کارطراحی و اجرا و تدوین این دفتر در این قالب ساده و بی

 دارم.است، ابراز می

کنم که استفاده از ایرن دفترر روزشرمار،    کید میاهمچنین در این پیشگفتار بر این مطلب ت

 بدون رعایت نکات ذیل، مُثمر نوواهد بود:

 آموزان باید همه روزه دفتر روزشمار خودشان را با خود به کالس ببرند.( قرآن0

 همه روزه اطالعات مربوطه را در دفتر ثبت کنند.( مربیان قرآن باید 2
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شران جویرا شروند، و برا     آموزان باید همه روزه از میرزان پیشررفت فرزنردان   ( اولیا  قرآن1

هرا و پیشرنهادات خودشران را برا مربیران      آگاهی کامل دفتر را امضا  کنند، و پیوسته یادداشت

 قرآن رد و دل کنند.

آمروزان و  های ززم را بره هرر سره گرروه قررآن     اید آموزشها ب( مدیران نهادها و کانون4

 آموزان ارائه دهند، و وظایف آنان را برایشان تشریح کنند.قرآن یمربیان قرآن و اولیا

کسانی که افزای  یا کاه  مطالب و مواردی را که در این دفتر بهتر  یهپیشاپی ، از هم

سرافراز فرمایند، سپاسگزاریم، و از خداوند بیابند، و ما را با پیشنهاد و راهنمایی خودشان 

 ههای گذشته و آیندطلبیم که این طرح را کارآمد سازد و موفق گرداند، و لغزشسبحان می

 .«ِإنَُّهَْسِمْيٌعُْمِجْيب»ما را رفع و رجوع فرمایدّ 
 

 1110/  04/  08=  0411/  0/  14 –جده 

 د. یحیی بن عبدالرزاق الغوثانی

  



 آموزانقرآن یمیمانه با اولیاگفتگویی ص

 آموزولی محترم قرآن

 سالم بر شما

کوشد تا بره خوشربوتی   هر فرد انسان، در تکاپوی زندگانی در این جهان، با تمام توان می

دست یابدّ در عین حرال، بسریاری از مرردم در مسریر دسرتیابی بره ایرن خوشربوتی بره بیراهره           

در  –به تمام معنای کلمه  –ند که خوشبوتی و سعادت داروند، اما انسان باایمان، نیک میمی

آن است که خداوند متعال از او خُشنود باشد، با این حساب کاری بزرگتر و برتر از آن نیست 

هرای بهشرت روی زمرین    های خوشبوتی و کامیابی و باغستانتان را به کانونکه شما فرزندان

 های تحفیظ قرآنکریم بفرستید.یعنی کالس

عمرل وی درهرم پیچیرده     یهآنگاه که فرزند آدم بمیرد، نامر »فرموده اند:  صر اکرم پیامب

ای کره دعرای   های سودمند، و فرزند شایسرته گردد، به جز از سه ناحیه: صدقات جاریه، دان 

والدین حافهان قرآنکریم را بره تراج    ص. همچنین رسول اعهم «راه او باشد یهخیرش بدرق

هر آنکس که قرآن را فرا گیرد و در »ه دادند، آنجا که فرموده اند: کرامت در روز قیامت مژد

راستای مفاد آن عمل کند، خداوند در روز قیامت والدین او را تاج کرامت بر سر نهد، تاجی 

پردر   یه. از این قرار در بار«تابدها میتر از آفتاب نیمروز این جهان که به درون اتاقدرخشان

 زنند، نهر شما چیست؟ین اقدام مبارکی میو مادری که دست به چن

 کنیم که نکات ذیل را همواره مد نهر داشته باشید:شما تقاضا می بنابراین، از حضور

تان را بازترین اولیت زندگانی خوی  قرار دهید، و آن را کم آموزش قرآن فرزندان -0

 ای آنان تلقی نکنید.تر از دروس و تکالیف مدرسهاهمیت

کردن های حفظ قرآن از طریق فراهمتان را در جهت شرکت منهم در کالسانفرزند -2

شرایط مادی و معنوی و تشویق آنان بر پیگیری آموزش و حضرور مسرتمر در کرالس، یراری     

 فرمایید.

تران را بره طرور روزانره دنبرال کنیرد، و در صرورت لرزوم،         میزان حفظ قرآن فرزنردان  -1

 آموزتان بگذارید.برادر یا خواهر بزرگتر فرزند قرآن یهتوانید این کار را به عهدمی
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تان را راهنمایی کنید، و ترتیبی بدهید که این در خصوص تماشای تلویزیون، فرزندان -4

امر با گزین  دقیق و با دلسوزی و مواظبت و مراقبت انجام بگیردّ زیرا در غیرر ایرن صرورت    

 های تلویزیونی تلف خواهد شد.ها و سریالتان با پیگیری فیلمبیشتر وقت و عمر فرزندان

آموزتان در کار حفظ قرآن موفق گرردد، نراگزیر بایرد بره     خواهید فرزند قرآناگر می -5

طور جدی و کارآمد با مربیان قرآن تشریک مساعی نمایید، و از طریرق ایرن دفترر روزشرمار     

ا در امر حفظ قررآن زیرر   که رابط میان شما و مربی قرآن فرزندتان است، پیشرفت فرزندتان ر

شده در دفتر روزشمار را بره دقرت دنبرال    نهر بگیریدّ و انتهار داریم که تمامی اطالعات ثبت

مربیان قرآن را در ارتباط با پیشرفت حفرظ   یههای روزانه و هفتگی و ماهانکنید، و یادداشت

 قرآن فرزندتان مورد توجه قرار دهید.

 ایت خودش را شامل حال شما گرداند.خداوند فضل و رحمت و هدایت و حم

 

 با تشکر فراوان از شما و با قدرداری از زحمات شما



 های حفظ قرآنمدیران نهادها و کانون یهویژ یهبرنام

آمروزش و   همتناوبًا در اثنرای تردریس، در کرالس حفرظ قررآن حضرور یابرد، و شریو          -0

ای یرک  ناً دست کم هفتره قرار دهد، و ضم ارزشیابیداری مربیان قرآن را مورد کالس

 دفتر روزشمار را تحت نهر بگیرد. استفاده از یهنحوبار 

آموزان را وارسی کند، و مروارد ززم را در آن یادداشرت کنرد و    دفتر روزشمار قرآن -2

 امضا کند.

 آموزان روابط مؤثر و مطلوب داشته باشد.قرآن یبا اولیا -1

د، از نر توجیره کن  (1)مبانی علمری، عملری و فنری    مدرسان قرآن را در ارتباط با اصول و -4

 جمله موارد ذیل:

 هایشان دقیق باشد.الف( یادداشت

 گذرد، آگاه باشد.مسائل و رویدادهایی که در کالس می یهب( نسبت به هم

 آموزان را درک کند.ج( سطح فهم و میزان کارآیی ذهن قرآن

 ه کند.دهد، سادد( تا حد امکان، مطالبی را که آموزش می

 آموزان منتقل نماید.هر( مطالب خودش را با وضع مطلوبی به قرآن

آمروزان و میرزان   هرای موصروص مربروط بره قررآن     از مربیان قرآن بوواهد که جدول -5

هرای ماهانره را بره طرور مرنهم ُپرر کننرد، و در        پیشرفت و فراگیری آنان و موصوصاً گرزارش 

 شان دقت فراوان داشته باشند.هایگزارش

                                           
، از همرین  فن اإلشراف علی الحلقات والمؤسسات القرآنیة ر.ک.  -1

 نویسنده.



 مربیان قرآن یهویژ یهبرنام

 مربی محترم تحفیظ قرآنکریم

کار شماست، و  یهشما باید باور داشته باشید که یادداشت و ثبت در دفاتر بو  عمد -0

 آموزان نیست.اهمیت آن کمتر از آموزش قرآن

ا ی فردای را که باید برامربوط به حفظ جدید، نام سوره یآموزتان در خانهبرای قرآن -2

مربوط به تکرار محفوظات پیشین وی بنویسرید، و فرامروش    یحفظ کند، و همچنین در خانه

 ( را بگذارید.نکنید که داخل مربع موصوص به آن عالمت )

هایی هستند که به شما سپرده شده اند، و در آموزان امانتدر نهر داشته باشید که قرآن -1

نهر داشرته باشرید، ترا عمرل شرما شایسرته و پذیرفتره         ها همواره خدا را مدارتباط با این امانت

 درگاه حق تعالی گردد.

پیشرفت حفرظ قرآنکرریم در منراطق موتلرف متفراوت       یهای ارزشیابی روزانهجدول -4

 توان جدولی را پیشنهاد کرد که تا حدود زیادی مشترک باشد:است، در عین حال، می

را صحیح قرائت کند، و دو بار یرا کمترر    آموزی که تکلیف روزانه اشقرآن عالیّ برای  

 اشتباه داشته باشد.

 4یرا   1آموزی که تکلیف روزانه اش را صحیح قرائرت کنرد، و   خیلی خوبّ برای قرآن  

 اشتباه داشته باشد.

اشتباه داشرته   5آموزی که تکلیف روزانه اش را صحیح قرائت کند، و خوبّ برای قرآن  

 باشد.

اشرتباه   6آموزی که تکلیف روزانه اش را صحیح قرائت کند، و برای قرآن حفظ نکردهّ  

 یا بیشتر داشته باشد.

ذیرل را   یهفوق، پنج درج هفتگی و ماهانه به جای چهار درجه هایدر جدول آزمون -5

 باشد:می 011گیریم که معادل نمرات زیر بر مبنای در نهر می

 .011تا  01عالی: از  -

 .00تا  01خیلی خوب: از  -

 .90تا  65خوب: از  -
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 .64تا  51قابل قبول: از  -

 .51تر از غیر قابل قبول: پایین -



 قواعد مهم حفظ قرآنکریم

توانرد در امرر حفرظ    آموز گرامیّ مهمترین قواعد اساسی را که انشرا  ا  تعرالی مری   قرآن

 نماییم:قرآنکریم به شما کمک بکند، به شرح ذیل تقدیم می

 ت و شمول عنایت خداوند متعال است، برآن مواظبت داشته باشید.اخالص رمز موفقی -0

حفظ در کودکی و نوجوانی همانند نق  بر سنگ است، به این مطلرب توجره داشرته     -2

 باشد.

 برای حفظ قرآن وقت مناسبی را انتواب کنید. -1

 کند.قرآن بسیار به شما کمک می یهقرائت با تجوید و آهنگ قرائت و زمزم -4

کرردن آیرات قررآن را در ذهرن شرما ثابرت نگراه        واره از یک چاپ قرآن اسرتفاده هم -5

 دارد.می

 تصحیح قرائت نزد مربی قرآن را بر حفظ قرآن مقدم بدارید. -6

کرردن آنهرا بره یکردیگر بره حفرظ برادوام        یرات و تمررین وصرل   ایجاد ارتبراط میران آ   -9

 انجامد.می

را از ذهرن شرما    آن شدنفراموشی و پاک حفظ قرآن شما را از ,تکرار و مداومت آن -0

 دارد.مصون و محفوظ می

 است. گسستهحفظ روزانه به طور منهم و پیوسته، بهتر از حفظ پراکنده و  -0

 حفظ کُند و آرام بهتر از حفظ تُند و شتابزده است. -01

 کند.تمرکز بر همانندی آیات و عبارات قرآنی از اشتباه در حفظ جلوگیری می -00

 ان کار کنید.د با مربی حافظ قرآن و تجوید -02

 در اثنای حفظ با دقت روی آیات نگاه کنید تا آیات در ذهن شما ثبت شوند. -01

قرائت قرآن را با عمل به قرآن همراه کنید، و در طاعت و عبادت و تررک معصریت    -04

 بکوشید.

در ذهن شما جایگیر  کند وتکرار و تمرین منهم و پیوسته محفوظات ما را تثبیت می -05

 کند.می

 فراگیری کامل مفاهیم آیات راهی به سوی حفظ تکامل یابنده است. -06
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شما برای حفظ قرآن باید قوی باشد و تمایل درونی و همت بلند شما بسیار  یهانگیز -09

 کارساز خواهد بود.

 د.با خواندن دعای حفظ به درگاه خداوند نیای  کنید و از او یاری بجویی -00



 حفظ قرآنکریم یهبهترین شیو
 

آموز گرامی با ما همراه باشید در پرتو قواعدی که باهم مرور کردیم، امیدواریم شما قرآن

 های بعدی را آرام آرام برداریم، و در نهایت دقت آنها را اجرا کنیم:تا باهم گام

ای کره  انردازه خوب از قرآنکریم برای خودتان تهیه کنید، به هر یهبکوشید یک نسو -0

 دلوواه شماست، و دیگر هیچگاه آن را عوض نکنید.

بکوشید جایگاه مشوصی را برای حفظ قرآن خودتان با رعایت نکرات ذیرل تردارک     -2

 کنید:

 الف( آمادگی روحی و روانی، با نیت پاک و تمایل درونی به اجر و ثواب.

 ولی نماز.داشتن و پیراستگی از موانع قبب( با وضوبودن و طهارت کامل

 ج( نشستن در مکانی که روح و روان شما در آنجا آسوده و در امان باشد، مانند مسجد.

 د( بهتر است جایگاه حفظ قرآن پُر نق  و نگار نباشد.

 هر( رو به قبله، با خضوع و خشوع، و با طمأنینه و وقارنشستن.

رای حفرظ قررآن آمراده    خودتان را گرم کنید و ب –اگر این تعبیر درست باشد   -ابتدا  -1

کردن چند صفحه از قرآن را از روی مصحف یا شوید، به این ترتیب که پی  از شروع حفظ

ای آهنگین آنها را زمزمه کنید، به طوری که صردای خودتران را   از بر قرائت کنید، و به گونه

شرما خواهرد   بشنوید، نه تُند و نه کُند به این کار تأثیر به سزایی در آمادگی روحری و روانری   

 داشت.

دقیقه که خودتان را گرم کردید و آمادگی روحری و روانری    05تا  01پس از حدود  -4

 پیدا کردید، در درون خودتان تمایل فراوانی به حفظ قرآن احساس خواهید کرد.

اوان نگاهتران را برر روی آیرات    رشود، باید برا دقرت فر   مهمی آغاز می هدر اینجا مرحل -5

نید، و تصور کنید که چشمان شرما یرک دوربرین عکاسری اسرت و شرما       قرآنی متمرکز گردا

 خواهید از این صفحه از قرآنکریم از آهنگ و تصویر آن عکسبرداری کنید.می

تان را هرگونه اشتغال دیگر فارغ کنید، و همراه برا  تان را خوب باز کنیدّ ذهنچشمان -6

ن و با رعایت تجوید، به طور صحیح و صفحه را با صدایی قابل شنید یهنگاه دقیق نوسیتن آی
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دقیق سه بار یا بیشتر یا بیشتر بووانید، ترا ذهرن شرما بره طرول کامرل آن را فررا گیررد، آنگراه          

آن آیه را در ذهنتان مجسم کنیرد و آیره را  برا     یهچشمانتان را ببندید، و جایگاه کلمه به کلم

 چشم بسته  قرائت کنید.

ن از کنید، و همان آیه را از روی مصحف بووانید، تا مطمئتان را بحاز دوباره چشمان -9

یافتید که آیره را درسرت    اید، و اگر صد در صد اطمینانبشوید که آیه را درست حفظ کرده

 آیه را قرائت کنیرد، برا ایرن ترتیرب،    تان را ببندید، و برای آخرین بار اید، چشمانحفظ کرده

 که به اذن خداوند متعال امکان ندارد زوال بپذیرد. شما آن آیه را آنچنان در ذهنتان زده اید

 یهبعدی بروید، و همران مراحلری را کره بررای آیر      یهپس از آن بالفاصله به سراغ آی -0

قبلی طی کردید برای این آیه نیز طی کنید، آگرر آیره نهرتران طروزنی آمرد، آن را بره چنرد        

مفاهیم عبارات تقسیم کنیدّ آنگراه  قسمت با رعایت مواضع وقف درست و نیکو و با توجه به 

 بارها و بارها تکرار کنید تا به طور کامل در ذهنتان نق  پذیرد.

ای که حفظ کرده اید بپردازید، به این ترتیب کره  حاز به ایجاد ارتباط بین آن دو آیه -0

ی  ااولی نگاه کنید، و به سرعت  بدون هیچ وقفره  یهیآمصحف را بگشایید و با دقت به آخر 

 دومی وصل کنید، و این کار را دست کم پنج بار تکرار کنید. یهآن را به اول  آی

*** 
 

    
 تمرکز بر مصحف  فهه                         کردن حاگرم                    آمادگی روحی و روانی                        

 

  
 تکرار و تمرین                                     ایجاد ارتباط                               

 

0 2 1 

4 5 

 هنتیج

حفظ استوار و 

باااو مواا باااو  

 یهبهترین شاوو 

 حفظ قرآنکریم



 های الزم برای تمرین و تکرارها و یادآوریآموزش

 کریم و نگهداری حفظ قرآن

اینک که خداوند متعال با ختم کتاب و حفظ کل قرآن شما را مشمول عنایرت و کرامرت   

و منت پرارج پروردگار بر شماست، و همواره مرد  خوی  قرار داده است، این نعمت بزرگ 

حامالن این امانت الهی جای گرفته اید. بنابراین، از تنبلری   یهنهر داشته باشید که شما در زمر

ای پای نهاده اید که و کوتاهی در تکرار و تمرین سوت برحذر باشید، زیرا در واقع به مرحله

 ست.آغازین اهمیت  دوچندان ا یهنسبت به مرحل

بعرد از اتمرام حفرظ قررآن اسرت،       هچنان مپندارید که تکرار و تمرین فقط مربوط به مرحل

 یهتکرار و تمرین از آغراز کرار حفرظ قررآن همزمران برا آن پیوسرته درکرار اسرت، و برنامر          

و تکررار   ,ن بایرد بره دو بور  افرزای  حفرظ     آآمروزان از ابتردای شرروع بره حفرظ قرر      قرآن

برید، تکررار و تمررین   قتی که شما حفظ کل قرآن را به پایان میمحفوظات تقسیم شود، اما و

غفلرت   صگیرد، و نباید از مفاد و مضرمون حردین نبروی    سمت و سوی دیگری به خود می

با قرآن پیوسته تجدید عهد کنیرد، سروگند بره آن کره جرانم در دسرت       »کنید که فرموده اند: 

ه در پری افسرار گسریوتن و گرریوتن     تر از اُشرترانی اسرت کره همروار    اوست، قرآن گریزپای

  .(1)«اند!

داریرد، خلروص نیرت را از دسرت ندهیرد،      در هر گامی کره در مسریر زنردگانی برمری     -0

 اخالص رمز موفقیت و برخورداری از عنایت الهی است.

از گناهان به هر شکل و نوع به ویژه گناهران چشرم و گروش بپرهیزیرد، زیررا چشرم و        -2

 های قلب انسان اند.ریچهترین ددکننگوش تعیین

برای خود یک دوست باایمران و خرداترس انتوراب کنیرد کره در راه حفرظ قررآن و         -1

تان دستیار شما باشد، و بتوانید با او به طور روزانه در مسریر حفرظ قررآن    نگهداری محفوظات

 کار کنید.

                                           
 .910، ص 0بواری، ج صحیح  -1
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نجار برحذر باشید های ناهها و سریالکردن فیلمتلویزیون و دنبال یهرویاز تماشای بی -4

هرا را  هرا و هروس  کننرد، و بره جرای آن تورم شرهوت     که نق  قرآن را از قلب شما پاک می

 کارند.می

کریم از دست ندهیرد   نوستین ختم قرآن یهدر مرحل هتکرار و تمرین بسیار را به ویژ -5

 و نهام تمرین و تکرار روزانه را دنبال کنید.

هرای مراه مبرارک رمضران را بررای      شب یهای نافلداری و نمازهزندههای شبفرصت -6

 تکرار و تمرین حفظ قرآن در حال نماز غنیمت بشمارید که بسیار سودمند است.

هرازگاهی از محفوظات قرآنی خودتان بازدیدی به عمل بیاورید، به ویرژه از آخررین    -9

ایت دارنرد،  هر سوره که بسیاری از حافهان قرآن از بابت نگهداری حفظ آنهرا شرک   یهصفح

 ها را از سر بگیرید و بار دیگر آنها را حفظ کنید.حفظ این قسمت

در اثنای تکرار و تمرین محفوظات قرآنی خودتان بکوشید تا با مفاهیم آیرات ارتبراط    -0

کنید برر دانر  و آگراهی شرما     برقرار کنید، و سعی کنید هربار که مجدداً آیات را تکرار می

 آیات افزای  یابد. نسبت به معانی و مفاد آن

کریم را همواره در کیف اختصاصی خودتان داشته باشرید کره در    یک نسوه از قرآن -0

هیچگاه از شما دور نشود، قرآن تنها دوست صمیمی شماسرت و سرزاوار اسرت    اقامت  سفر و

 که مراتب دوستی او را پاس بدارید.

بپرهیزید، و حتری بره قصرد    بندوبار و دارای تصویرهای مبتذل از خواندن مجالت بی -01

باخبرشدن از چند و چون آنها چنین مجالتری را ورق نزنیرد، زیررا کره اخرالق شرما را فاسرد        

 کنند.گردانند و عمر و وقت شما را تلف میمی

همواره با امور و مسائل واز و ارزشمند بیاندیشید، و ذهن و فکر خودتان را به مسائل  -00

 ل نسازید.و کارهای پی  پا افتاده مشغو

حساب هریک دقیقه از وقت خودتان را داشته باشید، و مراقبت و مواظبت کنید کره   -02

گذرانید؟ در چه ارتباطی؟ و با چه کسی که برای یک انسان با ایمران وقرت از   آن را کجا می

 طال گرانبهاتر است.
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ار کنیرد، برر پیرامبر    ( را تکرالْإلهْإالْاهللتوحید ) یهبسیار ذکر خدا بگوییدّ مثالً کلم -01

فار کنید، چنانچه در احادین صحیح فراوان توصیه شده اسرت،  غدرود بفرستید، است صاکرم 

 و چه نیکوست که روز خودتان را با ذکر خدا به پایان ببرید و با یاد خدا به خواب بروید.

 .(1)خداوند ما و شما را مشمول هدایت و حمایت خوی  قرار دهد

                                           
 از همین نویسنده. ،کیف تحفظ القرآن الکریمبرای اطالع بیشتر، ر.ک.  -1



 ........هفته:....................................... .......................................ماه:.............
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 ...هسور آموزقرآن

 ..ه.. تا آیهاز آی

 

 ارزشیابی
 ...هسور

 ..ه.. تا آیهاز آی

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     هسه شنب

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

  تعداد صفحات:................................. تعداد صفحات:................................. جمع

 قرآن:....................................................................................................... استاددداشت * یا
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 آموز:.................................................................................................ی قرآن* یادداشت ول

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ............................................................. امضا :...................................................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                        

 

 دآوری:یا

 دفتر را امضا  کند روز به روزآموز لطفاً ولی محترم قرآن
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 هفته:............................................... ........................ماه:............................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 یابیشارز
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 کردهحفظ ن   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 ردهحفظ نک   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .............................................................................................آموز:....* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ............................................ امضا :....................................................................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                          
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن



   

 01 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

 

 هفته:............................................... ........ماه:............................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................صفحاتتعداد  جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .............................................................................آموز:....................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ............................ امضا :....................................................................................................
 

 روزهای غیبت:  تعداد                                                                                         
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن



   

 01 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

 

 .............................................هفته:.. ماه:....................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 بخو   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. .......................:..........تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .............................................................آموز:....................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ............ امضا :....................................................................................................................
 

 دآوری:یا تعداد روزهای غیبت:                                                                                        

 مضا  کندروز دفتر را ا به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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آموز گرامی ما توانسته است در طول این ماه )      ( صرفحه از قرآنکرریم   آنقر

را با درجه    عالیّ    بسیار خوبّ    خروبّ    قابرل قبرولّ    غیرر قابرل قبرول       

 حفظ نماید.

 های ذیل نیز به او داده شده است:یادداشت
0.................... )............................................................................................................... 

2. ).................................................................................................................................. 

1................................ )................................................................................................... 

 :.............................................نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ......................................................................................:.امضا                                      

 ..................آموز در طول ماه:...........دار پیشرفت حفظ قرآننمو

 
 

 حضور محترم مربی ارجمند قرآن
شرروید از زحمررات فراوانرری کرره در کررار آمرروزش کترراب خرردا متحمررل مرری   

در عین حال، از باب همکاری و خیرخواهی، خوشوقتیم کره بره   سپاسگزاریمّ 

 موارد ذیل اشاره کنیم:
0........................................................................................................................... )....... 

2............................................ )....................................................................................... 

1........................................................................................................................... )........ 

4.............................. ).................................................................................................... 

5........................................................................................................................... )....... 

 ............................:.........نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ...............................................................................:امضا                                      

 آموزیادداشت ولی قرآن
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 هفته:............................................... ...ماه:.................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 ...هسور آموزقرآن

 ..ه.. تا آیهاز آی

 

 ارزشیابی
 ...هسور

 ..ه.. تا آیهاز آی

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 ی خوبخیل   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 ظ نکردهحف   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 



   

 20 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 ........................................................................آموز:.........................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ....................... امضا :.........................................................................................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                       
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزرآنلطفاً ولی محترم ق
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 .....................................هفته:.......... ماه:....................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 نکرده حفظ   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. ...............:..................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .....................................................آموز:............................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 .... امضا :............................................................................................................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                          
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 .....................هفته:.......................... ماه:....................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 بخو   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .....................................آموز:............................................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ........................................................................................................................... امضا :.....
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                         
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ....هفته:........................................... ماه:....................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خوب خیلی   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 



   

 21 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

  ............................تعداد صفحات:..... :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 ....................آموز:.............................................................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 .......................................................................................................... امضا :......................
 

 دآوری:یا تعداد روزهای غیبت:                                                                                      

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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ا توانسته است در طول این ماه )      ( صرفحه از قرآنکرریم   آموز گرامی مآنقر

را با درجه    عالیّ    بسیار خوبّ    خروبّ    قابرل قبرولّ    غیرر قابرل قبرول       

 حفظ نماید.

 های ذیل نیز به او داده شده است:یادداشت
0.................... )............................................................................................................... 

2. ).................................................................................................................................. 

1............................................................ )....................................................................... 

 :.............................................نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ..........................................................:.............................امضا                                      

 ..................آموز در طول ماه:...........دار پیشرفت حفظ قرآننمو

 
 

 حضور محترم مربی ارجمند قرآن
شرروید از زحمررات فراوانرری کرره در کررار آمرروزش کترراب خرردا متحمررل مرری   

خیرخواهی، خوشوقتیم کره بره   سپاسگزاریمّ در عین حال، از باب همکاری و 

 موارد ذیل اشاره کنیم:
0........................................................................................................................... )....... 

2........................................................................ )........................................................... 

1........................................................................................................................... )........ 

4.......................................................... )........................................................................ 

5........................................................................................................................... )....... 

 ............................:.........نوادگی مربی قرآننام و نام خا                                     

 ...............................................................................:امضا                                      

 آموزیادداشت ولی قرآن
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 .........هفته:...................................... ماه:....................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 دهحفظ نکر   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  .................................تعداد صفحات: :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .........................آموز:........................................................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ............................................................................................................... امضا :.................
 

 دآوری:یا تعداد روزهای غیبت:                                                                                           

 امضا  کندروز دفتر را به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن



   

 10 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

 

 هفته:............................................... ماه:....................................................
 هفتهروز 

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 بخو   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  ..................تعداد صفحات:............... :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 ..........آموز:.......................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ................................................................................................ امضا :................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                       
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کندآموز روزبهلطفاً ولی محترم قرآن



   

 11 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

 

 هفته:............................................... ماه:....................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات دحفظ جدی

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 بخیلی خو   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 ت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................* یادداش

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                       
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن



   

 11 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

 

 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

ای ولی امض تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 دهحفظ نکر   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 آن:.......................................................................................................دداشت مربی قر* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 .............................................................................................* یادداشت مدیر کانون قرآن:.

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                        
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن



   

 11 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( صرفحه از قرآنکرریم        آموز گرامی ما توانسته است در طول این ماه ) آنقر

را با درجه    عالیّ    بسیار خوبّ    خروبّ    قابرل قبرولّ    غیرر قابرل قبرول       

 حفظ نماید.

 های ذیل نیز به او داده شده است:یادداشت
0.................... )............................................................................................................... 

2. ).................................................................................................................................. 

1........................................................................................... )........................................ 

 :.............................................نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ...........................:............................................................امضا                                      

 ..................آموز در طول ماه:...........دار پیشرفت حفظ قرآننمو

 
 

 حضور محترم مربی ارجمند قرآن
شرروید از زحمررات فراوانرری کرره در کررار آمرروزش کترراب خرردا متحمررل مرری   

سپاسگزاریمّ در عین حال، از باب همکاری و خیرخواهی، خوشوقتیم کره بره   

 ذیل اشاره کنیم:موارد 
0........................................................................................................................... )....... 

2....................................................................................................... )............................ 

1........................................................................................................................... )........ 

4......................................................................................... )......................................... 

5........................................................................................................................... )....... 

 ............................:.........نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ...............................................................................:امضا                                      

 آموزیادداشت ولی قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  ظاتتکرار محفو حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 ی خوبخیل   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 



   

 22 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 مربی قرآن:.......................................................................................................دداشت * یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 قرآن:.............................................................................................. * یادداشت مدیر کانون

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                        
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 ظ نکردهحف   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 یعال    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 



   

 20 روزشمار تمرین و حفظ قرآنکریم
 

  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ...............................................................................................دداشت مربی قرآن:........* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 ..................................................................................* یادداشت مدیر کانون قرآن:............

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                         
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزمحترم قرآنلطفاً ولی 
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 ...هسور آموزقرآن

 ..ه.. تا آیهاز آی

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ...............................................................................دداشت مربی قرآن:........................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 ..................................................................* یادداشت مدیر کانون قرآن:............................

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 دآوری:یا تعداد روزهای غیبت:                                                                                      

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 رزشیابیا
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 وبخیلی خ   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ...........................................................دداشت مربی قرآن:............................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 ..............................................* یادداشت مدیر کانون قرآن:................................................

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                       
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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آموز گرامی ما توانسته است در طول این ماه )      ( صرفحه از قرآنکرریم   آنقر

ا درجه    عالیّ    بسیار خوبّ    خروبّ    قابرل قبرولّ    غیرر قابرل قبرول       را ب

 حفظ نماید.

 های ذیل نیز به او داده شده است:یادداشت
0.................... )............................................................................................................... 

2. ).................................................................................................................................. 

1..................................................................................................... ).............................. 

 :.............................................نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 :.......................................................................................امضا                                      

 ..................آموز در طول ماه:...........دار پیشرفت حفظ قرآننمو

 
 

 ند قرآنمحضور محترم مربی ارج
شرروید از زحمررات فراوانرری کرره در کررار آمرروزش کترراب خرردا متحمررل مرری   

سپاسگزاریمّ در عین حال، از باب همکاری و خیرخواهی، خوشوقتیم کره بره   

 موارد ذیل اشاره کنیم:
0......... )......................................................................................................................... 

2........................................................................................................................... )........ 

1........................................................................................................................... )........ 

4..................................................................................................................... )............. 

5........................................................................................................................... )....... 

 ............................:.........نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ...............................................................................:امضا                                      

 آموزیادداشت ولی قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 ..از آیه.. تا آیه

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 یلی خوبخ   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 دهحفظ نکر   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ................................................................دداشت مربی قرآن:.......................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 ...................................................* یادداشت مدیر کانون قرآن:...........................................

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                        
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 ..سوره.

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ..............................................دداشت مربی قرآن:.........................................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 .................................* یادداشت مدیر کانون قرآن:.............................................................

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                      
 دآوری:یا

 دفتر را امضا  کندروز  به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ..........................دداشت مربی قرآن:.............................................................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 .............* یادداشت مدیر کانون قرآن:.................................................................................

 ............................................................................................... امضا :.................................
 

 :تعداد روزهای غیبت                                                                                       
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 .......دداشت مربی قرآن:................................................................................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ..................................................................................... امضا :...........................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                      
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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آموز گرامی ما توانسته است در طول این ماه )      ( صرفحه از قرآنکرریم   آنقر

ّ    خروبّ    قابرل قبرولّ    غیرر قابرل قبرول       را با درجه    عالیّ    بسیار خوب

 حفظ نماید.

 های ذیل نیز به او داده شده است:یادداشت
0.................... )............................................................................................................... 

2. ).................................................................................................................................. 

1..................................................................................................... ).............................. 

 :.............................................نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 :.......................................................................................امضا                                      

 ..................در طول ماه:........... آموزدار پیشرفت حفظ قرآننمو

 
 

 حضور محترم مربی ارجمند قرآن
شرروید از زحمررات فراوانرری کرره در کررار آمرروزش کترراب خرردا متحمررل مرری   

سپاسگزاریمّ در عین حال، از باب همکاری و خیرخواهی، خوشوقتیم کره بره   

 موارد ذیل اشاره کنیم:
0..................................... )............................................................................................. 

2........................................................................................................................... )........ 

1........................ )........................................................................................................... 

4........................................................................................................................... )....... 

5........... )....................................................................................................................... 

 ............................:.........نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ...............................................................................:امضا                                      

 آموزیادداشت ولی قرآن



   

 کریم روزشمار تمرین و حفظ قرآن   12
 

 

 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     بهشن

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 هحفظ نکرد   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 ...........دداشت مربی قرآن:............................................................................................* یا

 آموز:.................................................................................................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ............................................................................................. امضا :...................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                    
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ........................................ماه:..........
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 وبخیلی خ   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     شنبهسه 

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 بخیلی خو   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 آموز:.................................................................................................ولی قرآن* یادداشت 

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 .............................................................. امضا :..................................................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                       
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... .....................ماه:.............................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 ردهحفظ نک   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 یلی خوبخ   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 دهحفظ نکر   
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  تعداد صفحات:................................. :.................................تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 ............................................................................................آموز:.....* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ........................................... امضا :.....................................................................................
 

 تعداد روزهای غیبت:                                                                                     
 دآوری:یا

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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 ..هفته:............................................... ماه:..................................................
 روز هفته

 وتاریخ

امضای ولی  تکرار محفوظات حفظ جدید

 سوره... آموزقرآن

 از آیه.. تا آیه..

 

 ارزشیابی
 سوره...

 از آیه.. تا آیه..

 

 یابیشارز

 عالی     شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خوب خیلی   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     یکشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     دوشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     سه شنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 نکرده حفظ   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     چهارشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 

 عالی     پنجشنبه

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   

 عالی    

 خیلی خوب   

 خوب   

 حفظ نکرده   
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  تعداد صفحات:................................. .................................:تعداد صفحات جمع

 دداشت مربی قرآن:.......................................................................................................* یا

 .......................................................................آموز:..........................* یادداشت ولی قرآن

 * یادداشت مدیر کانون قرآن:..............................................................................................

 ...................... امضا :..........................................................................................................
 

 دآوری:یا تعداد روزهای غیبت:                                                                                         

 روز دفتر را امضا  کند به آموز روزلطفاً ولی محترم قرآن
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آموز گرامی ما توانسته است در طول این ماه )      ( صرفحه از قرآنکرریم   آنقر

یرر قابرل قبرول    را با درجه    عالیّ    بسیار خوبّ    خروبّ    قابرل قبرولّ    غ   

 حفظ نماید.

 های ذیل نیز به او داده شده است:یادداشت
0.................... )............................................................................................................... 

2. ).................................................................................................................................. 

1..................................................................................................... ).............................. 

 :.............................................نام خانوادگی مربی قرآننام و                                      

 :.......................................................................................امضا                                      

 ..................آموز در طول ماه:...........دار پیشرفت حفظ قرآننمو

 
 

 حضور محترم مربی ارجمند قرآن
شرروید از زحمررات فراوانرری کرره در کررار آمرروزش کترراب خرردا متحمررل مرری   

سپاسگزاریمّ در عین حال، از باب همکاری و خیرخواهی، خوشوقتیم کره بره   

 موارد ذیل اشاره کنیم:
0................................................................. )................................................................. 

2........................................................................................................................... )........ 

1.................................................... )............................................................................... 

4........................................................................................................................... )....... 

5....................................... )........................................................................................... 

 ............................:.........نام و نام خانوادگی مربی قرآن                                     

 ...............................................................................:امضا                                      

 آموزیادداشت ولی قرآن



 های حفظ قرآنجدول آزمون

روز هفته 

 و تاریخ

 

 جز  سوره یا
 

 نمره
 

 ارزشیابی
 امضای

 مربی قرآن

 امضای

 آموزقرآن ولی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
هایی که حفظ کرده اند، یا در پایران هرر جرز     آموزان ماهانه از قسمتاز قرآن یادآوری:

 آید.آزمون به عمل می



 های نگهداری حفظجدول آزمون

روز هفته 

 و تاریخ

 

 سوره یا جز 
 

 نمره
 

 ارزشیابی
 امضای

 مربی قرآن

 امضای

 آموزقرآن یول

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ه تکرار کررده  هایی که در طول هفتآموزان در پایان هر هفته از قسمتاز قرآن یادآوری:

 آید.اند آزمون به عمل می



 های نگهداری حفظجدول آزمون

روز هفته 

 و تاریخ

 

 سوره یا جز 
 

 نمره
 

 ارزشیابی
 امضای

 مربی قرآن

 امضای

 آموزقرآن ولی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

هایی که در طول هفته تکرار کررده  آموزان در پایان هر هفته از قسمتاز قرآن یادآوری:

 آید.اند آزمون به عمل می



 های نگهداری حفظجدول آزمون

روز هفته 

 و تاریخ

 

 سوره یا جز 
 

 نمره
 

 ارزشیابی
 امضای

 مربی قرآن

 امضای

 آموزقرآن ولی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

هایی که در طول هفته تکرار کررده  آموزان در پایان هر هفته از قسمتاز قرآن یادآوری:

 آید.اند آزمون به عمل می



 هاهای قرآن و تعداد آیات آنجدول سوره

شماره 

 سوره

 

 نام سوره
عالمت  تعداد آیات

 مربی قرآن

 امضای

 مربی قرآن

   9  الفاتح 0

   206 ةالبقر 2

   211 آل عمران 1

   096 النساء 4

   021 ةالمائد 5

   065 األنعام 6

   216 األعراف 9

   95 األنفال 0

   020  التوب 0

   010 یونس 01

   021 هود 00

   000 یوسف 02

   41 الرعد 01

   52 إبراهیم 04

   00 الحجر 05

   020 النحل 06

   000 اإلسراء 09

   001 الکهف 00

   00 مریم 00

   015 طه 21

   002 األنبیاء 20
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   90 الحج 22

   000 المؤمنون 21

   64 النور 24

   99 لفرقانا 25

   229 الشعراء 26

   01 النمل 29

   00 القصص 20

   60 العنکبوت 20

   61 الروم 11

   14 لقمان 10

   11 ةالسجد 12

   91 األحزاب 11

   54 سبأ 14

   45 فاطر 15

   01 یس 16

   002 الصافات 19

   00 ص 10

   95 الزمر 10

   05 غافر 41

   54 فصلت 40

   51 الشوری 42

   00 الزخرف 41

   50 الدخان 44

   19  الجاثی 45
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   15 األحقاف 46

   10 محمد 49

   20 الفتح 40

   00 الحجرات 40

   45 ق 51

   61 الذاریات 50

   40 الطور 52

   62 النجم 51

   55 القمر 54

   90 الرحمن 55

   06  الواقع 56

   20 الحدید 59

   22  دلالمجا 50

   24 الحشر 50

   01  الممتحن 61

   04 الصف 60

   00 الجمعه 62

   00 المنافقون 61

   00 التغابن 64

   02 الطالق 65

   02 التحریم 66

   11 الملک 69

   52 القلم 60

   52  الحاق 60
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   44 المعارج 91

   20 نوح 90

   20 الجن 92

   21 المزمل 91

   56 رالمدث 94

   41  القیام 95

   10 اإلنسان 96

   51 المرسالت 99

   41 النبأ 90

   46 النازعات 90

   42 عبس 01

   20 التکویر 00

   00 االنفطار 02

   16 المطففین 01

   25 االنشقاق 04

   22 البروج 05

   09 الطارق 06

   00 األعلی 09

   26  الغاشی 00

   11 الفجر 00

   21 البلد 01

   05 الشمس 00

   20 اللیل 02

   00 الضحی 01



   

 11 هاهای قرآن و تعداد آیات آنجدول سوره
 

   0 الشرح 04

   0 التین 05

   00 العلق 06

   5 القدر 09

   0  البین 00

   0  الزلزل 00

   00 العادیات 011

   00  القارع 010

   0 التکاثر 012

   1 العصر 011

   0 ةالهمز 014

   5 الفیل 015

   4 شقری 016

   9 الماعون 019

   1 الکوثر 010

   6 الکافرون 010

   1 النصر 001

   5 المسد 000

   4 اإلخالص 002

   5 الفلق 001

   6 الناس 004
 

 :یادآوری

ها بطرور پیراپی برا    آموزان در جهت حفظ نام سوره( این جدول به منهور کمک به قرآن0

 ها تهیه شده است!تعداد آیات آن
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هرا تأکیرد   آموزان بر حفظ تعرداد آیرات سروره   مربی قرآن باید در اثنای آموزش قرآن( 2

 داشته باشد.

ای که حفظ و نگهداری و فراگیری کامل آن به انجرام  ( فقط مربی قرآن در کنار سوره1

 زند.رسیده است عالمت می



 کندها کمک میجدول آغاز جزءهای قرآن که به حفظ آن

 شماره

 جز 

 

آغاز 

های جز 

 قرآن

 سوره

 و آیه

 شماره

 جز 

 

آغاز 

جز های 

 قرآن

 سوره

 و آیه

َْربْ ْلِلَّهِْْاْلَحْمدُْ 0
 اْلَعاَلِمينَْ

:  الفاتح

0 
َْأُقلْْْأََلمْْْقَالَْ * 06

 َلكَْ

 95الکهف: 

َْسيَ ُقولُْ * 2
 السَُّفَهاءُْ

: ةالبقر

042 

ْلِلنَّاسِْْاقْ تَ َربَْ 09
 ِحَسابُ ُهمْْ

 0األنبیاء: 

ْلُْالرُّسُْْتِْلكَْ * 1
 َفضَّْلَنا
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 ی ختم قرآنهادعایکی از 

)این دعا در سنت وارد نشده است و به عنوان یکی از دعاهای  

 پیشنهادی است برای کسانی که دعا حفظ نیستند.(

َْواْجَعلْْ» ْبِاْلُقرآِن ْاْرَحْمِنْي َْوهُْاللَُّهمَّ َْونُورا  ِْإَماما  ِْلي َْورَحُْْه ْذَكْ د ى ْاللَُّهمَّ ْأُْنِسيُتَْمة  َْما ِْمْنُه ْرِني
ْاللَّ ْآنَاَء ِْتاَلَوَتُه َْواْرزُْقِني َْجِهْلُت َْما ِْمْنُه َْواَوَعل ْمِني ْالنَّهاِر َْوَأْطَراَف ُْحجَّةْ ْيِل ِْلي ْْْجَعْلُه َْربَّ يَا

َْمَعاِشي،ِْفيَهاْالَِّتيُْدنْ َيايَِْْليَْوَأْصِلحْْْي،َأْمرِِْْعْصَمةُُْْهوَْْالَِّذيِْديِنيِْليَْأْصِلحْْْاللَُّهمَّْاْلَعاَلِمْيَنْ*ْ
َهاْالَِّتيْآِخَرِتيِْليَْوَأْصِلحْْ ْاْلَمْوتََْْواْجَعلَْْْخْير ،ُْكلْ ِْفيِْليْزِيَاَدةْ ْاْلَحَياةََْْواْجَعلْْْ،َمَعاِديِْْْفي ْ

َْوَخي ْْ*َْْشرْ ُْكلْ ِْمنِْْْليْرَاَحةْ  ُْعْمِريْآِخَرُه َر َْخي ْ ْاْجَعْل ْأَيَّاِميْيَ ْوَمْاللَُّهمَّ َر َْوَخي ْ َْعَمِليَْخَواتَِمُه َر
رََْْوَمَردًّاَْسوِيَّةْ َْوِميَتةْ َْهِنيَّةْ ِْعيَشةْ َْأْسأَُلكَِْْإن ىْاللَُّهمَّْأَْلَقاَكِْفْيِهْ*ْ ِْإن يْاللَُّهمَّْ*َْْواَلْفَاِضحْ ُْمْخزْ َْغي ْ

رََْْأْسأَُلكَْ رَْْاْلَمْسأََلةَِْْخي ْ رَْْالدَُّعاءَِْْوَخي ْ رَْْلنََّجاحِْاَْوَخي ْ رََْْوَخي ْ رَْْاْلَعَملِْْاْلِعْلِمَْوَخي ْ رَْْالث ََّوابَِْْوَخي ْ َْوَخي ْ
رَْْاْلَحَياةِْ َْواْغِفرَْْْصالِتيَْوتَ َقبَّلَْْْدرََجِتيَْواْرَفعِْْْإيَماِنيْقْْقْ حَْوََْْمَوازِيِنيَْوثَ ق لَْْْوثَ ب ْتِنيْاْلَمَماتَِْْوَخي ْ

ْْنَّةِْاْلجَِْْمنَْْاْلُعَلىَْوَأْسأَُلكََْْخِطيَئِتي، َْمْغِفَرِتَك،َْوَعَزاِئمَْْرَْحَمِتَك،ُْموِجَباتِْْأْسأُلكَْْإن يْاللَُّهمَّْ*
،ُْكلْ ِْمنْْْوالسَّالَمةَْ ،ُْكلْ ِْمنْْْوالَغِنيَمةَْْإْثم  ْالنَّارِِْْمنَْْوالنََّجاةَْْبالَجنَِّة،ْوالَفْوزَِْْبر  َْأْحِسنْْْاللَُّهمَّْ*

نْ َياِْخْزىِِْْمنْْْْرنَاَوَأجُِْْكل َهاْاألُُمورِِْْفىَْعاِقَبتَ َنا َْخْشَيِتكَِْْمنْْْلََناْاْقِسمْْْاللَُّهمَّْ*ْْاآلِخَرةَِْْوَعَذابِْْالدُّ
نَ َناْبِهَِْْتُحولَُْْما ِْبهِْْتُ َهو نَُْْماْاْلَيِقينَِْْوِمنَْْ،َجنََّتكَْْبِهِْْتُ بَ ل ُغَناَْماْطَاَعِتكََْْوِمنَْْْك،تَِْمَعاِصيََْْوبَ ْينَْْبَ ي ْ

َنا ْعَناوَْْنْ َيا،الدَُّْْمَصاِئبََْْعَلي ْ ِْمنَّا،ْالوارثََْْواْجَعْلهُْْأْحيَ ْيتَ َنا،َْماْوقُ وَّتَِناَْوأَْبَصارِنَا،ْبأْسَماِعنا،َْمت  
َْتْجَعلَِْْوالَِْْديِنَنا،ِْفيُْمصيَبتَ َناَْتْجَعلَْْْوالََْْعاَدانَا،َْمنَْْْعَلىَْواْنُصْرنَاَْظَلَمَنا،َْمنَْْْعَلىْثَأرَنَاَْواْجَعلْْ
نْ َيا َنا،ْرََْأْكب َْْالدُّ َلغََْْوالََْْهم  َناُْتَسل طَْْْوالَِْْعْلِمَنا،َْمب ْ ِْإالََّْذنْ ب اَْناَلَْْتدَعْْْالَْ*ْاللَُّهمَّْْيَ ْرَحُمَناْالََْْمنَْْْعَلي ْ
نْ َياَْواآلِخَرِةَْْحاَجةْ َْوالَْْواَلَْدْينا ْإالََّْقَضْيَتهُْْفَ رَّْجَتهُِْْإالََّْهمًّاَْوالََْْغَفْرَتهُْ ْيَاَْقَضْيتَ َهاْإالَِّمْنَْحَواِئِجْالدُّ
نْ َياِْفيْآتَِناْرَب ََّنا*ْْالرَّاِحِمينََْْأْرَحمَْ َوَصلَّىْاللَُّهْْالنَّارَِْْعَذابََْْوِقَناَْحَسَنة ،ْاآلِخَرةَِْْوِفيَْحَسَنة ،ْالدُّ

 .«َعَلىْنَِبي  َناُْمَحمَّد َْوَعَلىْآلِِهَْوَأْصَحاِبِهْاأَلْخَياِرَْوَسلََّمَْتْسِلْيما َْكِثْيراْ 



تواند پاسوگوی نیراز نهادهرا و   می آنچه در دست دارید، یک روزشمار است که

های تحفیظ قرآنکریم در سراسر جهان بروده باشرد، و ترا آنجرا کره امکران       کانون

پیرایه نگارش یافته است، تا کارکردن برا آن بررای مربیران    داشته است، ساده و بی

آسران باشرد، زیررا مسرئلة مهرم       آمروزان آموزان و خرود قررآن  قرآن و اولیا  قرآن

پیگیری تمرین و حفظ قرآنکریم درخور  آن است کره در چرارچوب یرک نهرام     

 تشکیالتی سه نفره سازمان یابد.

نگارنده، دریافته است که یکری از بهتررین وسرائل کمرک آموزشری در راسرتای       

 یهآموزان، همین شریو کارآیی تمرین و حفظ قرآنکریم، و فعالیت مثمرثمر قرآن

پیشرفت حفظ قرآن در آن است، ترا در پرترو     یهروزشمار، و پیگیری ثبت روزان

آموزان به طور هماهنگ زیرنهرر مربیران   آن، همه روزه، کار تمرین و حفظ قرآن

 آموزان، دنبال شود.قرآن و اولیا  قرآن

 


